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MERI-LAPIN LASTEN JA PERHEIDEN HYVINVOINTIA TUKEVIEN JÄRJESTÖJEN 
ELÄMÄNKAARIVERKOSTO 

MUISTIO 2/2020 
 
Aika:  maanantai 11.5.2020 klo 10-11:30 
 
Paikka: etäkokous (Teams) 
 
 
Läsnä Nimi Organisaatio 

x Saija Himanka Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry 

x Marko Vapaa Suunta2000 

x Merja Frantti Tornion Perheiden talo ry 

x Mira Karhu, Elina Penttinen  Tornion Perheiden talo ry, Kamraatti-hanke 

  Kemin seurakunta 

  Keminmaan seurakunta 

  Tornion seurakunta 

  Simon seurakunta 

x Minna Juvani, Ilkka Korva Ylitornion seurakunta 

  Tervolan seurakunta 

  Kemin Pelastakaa lapset ry 

  Suomen Unicef ry Kemi 

  Nuorten ystävät/ Jokirinne  

  Lassilan koulun vanhempainyhdistys ry 

x Antti Parkkinen, Jonnamari 
Kentala 

MLL Lapin piiri 

  Tervolan MLL  

  Kemin MLL 

  Tornion MLL 

  Ylitornion MLL 
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  MLL Simon paikallisyhdistys ry 

x Matti Virtasalo Luotolan nuoret/Kemin Pelastakaa lapset ry 

  Arjen tuki ry 

  Keminmaan naisvoimistelijat 

  Pohjantähti-opiston kannatusyhdistys  

x Eveliina Johansson Elo ry 

  Ylitornion Voimistelu ja Liikunta YliVoLi 

  Leijonaemot ry 

  Toivola-Luotola Setlementti ry 

  Hilma-kylät ry, Keminmaa 

  Kantojärven kyläyhdistys ry 

  Paakkolan kyläyhdistys ry 

  Etelä-Portimojärven kyläyhdistys ry 

  Napapiiri-Juoksengin kyläyhdistys ry 

  Tervolan kunta, pakolaistyö 

  Kemin kaupunki 

x Tarja Sipilä Vihreä Kemi-hanke 

  Kemin kaupunki, maahanmuuttajien 
sosiaali- ja terveyspalvelut 

  Kallin Hiihtokeskus Oy 

x Markku Iso-Heiko Yhden vanhemman perheiden liitto YVPL ry 

x Eeva Syynimaa Järjestöyhdyshenkilö Kemi 

x Jaana Sahi Järjestöyhdyshenkilö Tornio 

  Järjestöyhdyshenkilö Keminmaa 

  Järjestöyhdyshenkilö Ylitornio  

  Järjestöyhdyshenkilö Simo  

  Järjestöyhdyshenkilö Tervola 
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x Aila Rytkönen Pohjoisen yhteisöjen tuki Majakka ry 

 
 
 

Asiat: 

1. Kokouksen avaus 
 

Kokous avattiin klo 10. Kokouskäytännöistä sopiminen. Läsnäolijoiden toteaminen. 
 
 

2. Yhdistysten ajankohtaiset kuulumiset ja kokemukset kevään 
koronapandemian vaikutuksista toimintaan 

 
Keskusteltiin, 
1) mitä vaikutuksia ja seurauksia rajoituksista toiminnallenne on koitunut? 
2) millä tavoilla jäsenistö tai asiakkaat pystytään nyt huomioimaan ja olemaan heidän 
kanssaan vuorovaikutuksessa normaalitoimintaan kohdistuvien rajoitusten vuoksi; 
miten huomioidaan erilaiset erityisryhmät, entä maahanmuuttajat? 
3) mitä uusia toiminnan muotoja olette löytäneet ja ottaneet kokeiluun tai käyttöön?  
4) hyviä toimintamalleja tai käytäntöjä mitä haluaisitte jakaa muille? 
 
MLL Lapin piiri: Korona pysäytti lastenhoitotoiminnan ja tukihenkilötilaukset. 
Perhekahvila netissä, osallistujia ollut niukalti. Ruokajakelua toteutettu. Kaverina 
Lapissa-hanke alkanut maaliskuussa. Perhekummitoiminta, kesän aikana koulutusta, 
tukisuhteet alkavat syksyllä.  
 
Ylitornion seurakunta: toiminnot pysähdyksissä, mutta yhteydenpitoa kirjein, soitoin 
ja FB-päivityksin. Etäpalavereissa on saatu uusia ideoita suunnittelutyölle. Perheille 
yhteinen tekeminen tuo myös jaksamista. Opit tästä ajasta hyvä ottaa ylös ja käyttöön 
myös myöhemmin.  
 
Meri-Lapin kriisikeskus Turvapoiju: Asiakastyö etänä. Koko kansakunnan kriisi, 
joka näkyy kun kaikki ovat kotona ja perheiden sekä parisuhteiden kriisit haastavat. 
Työ pystytty hoitamaan etänä. Kriisipuhelinpäivystyksessä ovat  voineet toimia myös 
+70v. vapaaehtoiset. 
 
YVPL: Toiminta toteutettu verkossa, 8 uutta alustaa (mm. Flinga) käytössä. 
Valtakunnalliset verkostot (mm. Tukinetti, kamalat äidit, eroryhmät). Nuorille tulossa 
erotyöpaja verkon kautta. Verkkovertaisohjaajakoulutus. Puhelinlakineuvonta. Apua 
eroon alustalta Eron ABC. Työmatkoissa säästyy aikaa Lapin mittakaavassa.  Stean haut 
käsillä. 
 
Perheiden talo: Remontti käynnissä Perheiden talolla. Digiloikkaa tehty. Verkon 
kautta tarjontaa perheille ollut. Työtä on ollut paljon. Ulkotoimintaa perheille. 
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Kamraattihankkeessa tulossa erätaitoihin painottuva leiri. Yhden luokan etänä 
tukemista jatkettu. Syksyä suunnitellaan. 
 
Elo ry: Vertaistukitoimintaa Torniossa jo pari vuotta. Kouluikäisten harrasteryhmä 
aloitti Kemissä, mutta korona keskeytti toiminnan toistaiseksi. Kehittämistyöhön 
panostettu korona-aikana. Yhteistyö Napapiirin Omaishoitajien kanssa. Elokuussa 
tulossa koko perheen iso tapahtuma. 
 
Tornion kaupunki: kunnissa vaikutukset laaja-alaisia, mm. lomautukset. 
Järjestöyhteistyön osalta etäyhteydet. Erilaisia toimintamalleja otettu käyttöön. 
Etätyösuositus virastoissa. 
 
Luotolan nuoret: verkossa toimittu. Rahoitushakuihin osallistuttu ja kehittämistoimia 
tehty. Säännölliset etäkokoukset jäänevät käyttöön. Nuoret tavoitettu etänä 
kerhotoiminnan ollessa tauolla koronan vuoksi. Perheet keskiöön työryhmät 
alkamassa. Kohtaamispaikkatoiminta. Kemin PELA:n toiminta riippuu resursseista. 
Koko perheen juhannustapahtuma. 
 
Suunta2000: Omatoimirastit kesäkuun loppuun. Mietitty lasten suunnistuskoulun 
käynnistämistä. Iltarastit.  
 
Kemin kaupunki: kunnan lakisääteisten palveluiden ja toimintojen ylläpito 
poikkeusoloissa. Lomautukset. Koulujen ylös- ja alasajo. Työsuojelunäkökulma: 
henkilöstön jaksamisesta huolehtiminen. Järjestöyhteistyölle haasteita koronan vuoksi.  
 
Ehyt ry: verkkokoulutukset. Aktivoiduttu suunnittelemaan syksyä. Riskiryhmäläisten 
vuoksi syksy mennään pitkälti etänä. Paljon nonverbaalista viestintää jää pois etänä. 
Osaamisen vaihtoa ja asiantuntijuuden jakamista.  
 
Vihreä Kemi: yhteistyötä perheiden kanssa lisätty, muutto Jänkälään, pihalla voi 
järjetää ruuanlaittoa yhdessä. 
 
Keskustelua verkkoalustojen tietoturvasta. Toivottiin Majakalta koontia sovelluksista 
ja alustoista sekä tietoturvakysymyksistä. Perhetoimintakeskuksen tilojen kartoitus.  
 

 
3. Muut esille tulevat asiat 

 
Kansalaisareenan ohjeet asiointiapuun. 
 
Korona-apua Lapissa lappilaiset.fi verkkosivustolla, johon voi ilmoittaa myös oman 
yhdistyksen mukaan. 
 
Viestintään lyhytkoulutusta yhdistyksille syksyllä 2020 aiemmin esitettyjen 
toiveiden pohjalta (mm. esitteiden visuaalinen toteutus).  
 
Toiveita ja esityksiä syksyn 2020 verkostokokouksiin otetaan vastaan. 

http://www.kansalaisareena.fi/ka2016/wp-content/uploads/2020/04/a4-asiointiohjeet.pdf
https://www.lappilaiset.fi/ihmisille/ajankohtaista/korona-apu-lapissa/
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4. Seuraava kokous 
 

Koronatilanteen vuoksi syksyn 3. kokous järjestetään etäyhteydellä.  
 
III kokous 25.8. klo 13-15 (teams) 
IV kokous 24.11. klo 13-15 (kokouspaikka avoin) 

 
 

5. Kokouksen päättäminen 
Kokous päättyi klo 11:30. 
Muistion kirjasi Aila Rytkönen 

 
 
 
 
 


